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ACRA demana un augment de les tarifes públiques per evitar 

que el servei als centres se’n pugui ressentir 

 

L’organització empresarial vol que el Govern actualitzi els preus a 

residències i centres de dia després de set anys sense fer-ho. En el mateix 

període, els costos del servei s’han incrementat un 10,62% i han situat les 

empreses en una posició econòmica molt complicada 

 

Barcelona 04.04.17 – L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 

creu que ha arribat l’hora d’incrementar les tarifes públiques en els centres 

residencials catalans per tal que el servei que es dóna als usuaris no se n’acabi 

ressentint. La patronal ha fet avui aquesta demanda al Govern de la Generalitat 

de Catalunya en el marc d’una jornada informativa als socis de presentació de 

“l’Informe sobre la situació actual de les tarifes públiques per a persones grans”, 

celebrada al Palau Macaya, que dibuixa un escenari molt complicat per les 

empreses i les entitats prestadores de serveis socials ja que, en paral·lel a la 

congelació de les tarifes, hi ha hagut un increment de despeses molt important. 

 

“Els costos de gestió del servei s’han incrementat un mínim del 10,62% en els 

últims set anys, i des del 2010 no hi ha hagut cap augment de les tarifes 

públiques”, ha explicat Cinta Pascual, presidenta d’ACRA, que no contempla la 

possibilitat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no sigui 

sensible a unes dades tan contundents. No obstant això, ha alertat que si no hi 

ha solucions el servei se’n pot ressentir i la qualitat no serà la mateixa. “Sense 

un augment de les tarifes haurem de dissenyar un servei de mínims, amb 

l’imprescindible, un servei low – cost”, ha afegit Pascual. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACRA reitera que el sector de la dependència genera cohesió social i promou 

llocs de treball estable, a més de ser un motor econòmic amb 1.200 milions 

d’euros de facturació anuals. Segons Pascual, “estem parlant d’un problema 

greu que afecta tot el sector: empreses, treballadors i usuaris”, i un no increment 

dels preus pot provocar que en un futur proper no es pugui retenir el talent, atesa 

la situació salarial i la intensitat laboral, que s’incrementin les derivacions 

hospitalàries i que hi hagi un augment de les queixes i no conformitat en el servei. 

 

Des d’ACRA s’espera que el Departament reconegui el problema i posi al damunt 

de la taula un full de ruta per tal de resoldre un greuge que fa massa anys que 

s’acumula. L’objectiu és arribar a un acord abans no finalitzi l’actual legislatura 

en benefici del sector i d’unes persones grans que es mereixen el millor servei i 

el màxim reconeixement. 

 

 

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització 

empresarial que agrupa el 70% de les entitats de recursos assistencials (residències, 

centres de dia, servei d’ajuda a domicili, centres sociosanitaris i teleassistència, entre 

d’altres) per a gent gran a tot Catalunya. En total compta amb 440 entitats associades 

que representen prop de mil serveis, i 37.000 places que donen feina a uns 27.200 

treballadors directes i més de 10.000 de manera indirecta. 
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